Bunreacht Scoil Raifteirí

© Cóipceart. Tá an polasaí seo molta ag Bord Bainistíochta na scoile, ach
glacannn an Bord Bainistíochta go bhfuil an ceart acu, an polasaí seo a athrú aon
am is mian leo i gcomhairle le pobail na scoile. I gcás go bhfuil dearmad déanta in
aon ráiteas thíos cuirfear an dearmad sin faoi bhraid an Bord Bainistíochta agus ní
ghlacann an Bord Bainistíochta le haon dualgas mar gheall ar an dearmad seo.
1. Is bunscoil í Scoil Raifteirí a fheidhmíonn go hiomlán faoi rialacha na Roinne
Oideachais.
2. Is iad a stiúrfaidh an scoil Bord Bainistíochta arna dtoghadh ag na tuismitheoirí agus arna
n-ainmniú de réir mar ata leagtha síos i lamhleabhar na Roinne Oideachais, Boird
Bhainistíochta na Scoileanna Naisiúnta.
3. Is é a Ghrásta Ardeaspag Thuama patrún na scoile.
4. Is e príomhchuspóir na scoile oideachas a chur ar fail trí Ghaeilge do pháistí bunscoile.
5. Múinfear gach ábhar ach amháin an Béarla go hiomlán trí Ghaeilge do gach páiste a
fhreastalóidh ar an scoil.
6. Is í an Ghaeilge teanga chumarsáide na scoile – sa seomra ranga, i gclós na scoile agus ar
ocáid ar bith ina nglacfaidh an scoil páirt oifigiúil.
7. Usáidfidh múinteoirí agus daltaí na scoile an leagan Gaeilge dá n-ainmneacha, más ann
dó.
8. Glacfar sa scoil leis an oiread daltaí agus is féidir, ach achmhainní spáis agus foireann
teagaisc a chur san áireamh. Ní dhiúltófar do pháiste ar bith ar bhonn aicme, datha ná
creidimh.
9. Glactar leis gur Caitlicigh iad formhór mór na bpáistí agus tógann an Bord Bainistíochta
an dualgas orthu féin oideachas Caitliceach a chur ar fail agus na daltaí a réiteach do na
sacraimintí de réir thoil na dtuismitheoirí.
10. Is trí Ghaeilge a reachtálfar cruinnithe an Bhoird Bhainistíochta.
11. Is trí Ghaeilge a dhéanfaidh an Bord Bainistíochta gach cómhfreagras agus ráiteas. Más
gá, de bharr easpa Gaeilge, déanfar aistriúchán go Béarla nó cibé teanga eile a oirfidh ar
chomhfhreagras nó ráiteas.
12. Is iad seo a leanas iontaobhaithe na scoile: Úna Ní Ghabhláin, 39 Ascal Cois Locha,
Sáilín, Caisleán an Bharraigh; Art Ó Súilleabháin, Ceathrú na gCon, An Baile Glas, Clár
Chlainne Mhuiris; Antoine Mac Amhlaidh, An Baile Nua, Caisleán an Bharraigh; Seán
Ó Héalaí, Bóthar Chathair na Mart, Caisleán an Bharraigh; Pádraicín Heyl, Móinín,
Caisleán an Bharraigh.
13. Nuair a eireoidh iontaobhaí as oifig, de bharr bháis nó ar chúis ar bith eile, béidh dualgas
ar a
c(h)omhiontaobhaithe a c(h)omharba a thoghadh. Dílseacht don Ghaeilge an
príomhchoinníoll a chuirfear san áireamh agus iontaobhaí á t(h)oghadh.
14. Cuirfidh na hiontaobhaithe comhairle ar an bPátrún maidir leis na comhaltaí atá le
hainmniú aige ar an mBord Bainistíochta.
15. Ní chuirfear ioncam ná maoin an Bhoird Bhainistíochta, cibé foinse as a dtiocfaidh siad,
chun feidhme ach amháin le príomhchuspóirí an Bhoird Bhainistíochta, mar atá leagtha
amach sa mheabhrán comhlachais seo, a chur chun cinn, agus ní dhéanfar aon chuid
díobh, go díreadh ná go hindíireach, a íoc i riocht díbhinne ná bónais, ná ar dhóigh ar bith
eile i riocht brabúis, le comhaltaí an Bhoird Bhainistíochta na le haon duine áirithe díobh,
ná ní aistreofar amhlaidh iad.

Ní chuirfidh aon ní dá bhfuil anseo cosc le luach saothair coir réasúnta a íoc, de mheon
macánta, le hoifigeach nó séirbhíseach de chuid an Bhoird Bhainistíochta nó le comhalta
den Bhord Bainistíochtai i gcomaoin seirbhísí a tugadh iarbhír don Bhord Bainistíochta,
ná cosc le hús a íoc nach mó ná 5% sa bhliain ar airgead a tugadh ar iasacht nó cíos cóir
réasúnta a íoc as áitreabh nó áitribh a forléasadh nó a ligeadh leis an mBord Bainistíochta
ag comhalta ach ar dhóigh nach gceapfar aon chomhalta den Bhord Bainistíochta chuig
oifig thuarastail sa Bhord Bainistíochta ná ofiig sa Bhord Bainistíochta a n-íoctar táille
aistí, agus nach dtabharfaidh an Bord Bainistíochta aon luach saothair ná sochar eile in
airgead d’aon chomhalta den Bhord Bainistíochta, ach amháin chun go n-íocfaí
caiteachas as póca nó ús de réir an ráta réamhluaite ar airgead a tugadh ar iasacht nó cíos
cóir réasúnta as áitreabh nó áitribh a forléasadh nó a ligeadh leis an mBord Bainistíochta.
Ní bhainfidh an fhoráil is déanaí atá luaite roimhe seo le haon íocaíocht a thabhairt d’aon
chuideachta a bhféadfadh comhalta den Bhord Bainistíochta a bheith ina c(h)omhalta de,
agus nach mbeidh ag an gcomhalta sin níos mó ná an céadú cuid den chapiteal agus nach
mbeidh de cheangal ar an gcomhalta sin cuntas a thabhairt i dtaobh aon sciar brabúis a
gheobhaidh sé nó sí i leith aon íocaíochta den sort sin.
16. Más rud é, ar an mBord Bainistíochta a fhoirceannadh nó a dhíscoileadh, go mbeidh
maoin ar bith fágtha tar éis a bhfiacha agus a ndliteanais go léir a shásamh, ní íocfar an
céanna le comhaltaí an Bhoird Bhaionistíochta ná ní roinnfear eatarthú í, ach is amhlaidh
a thabharfar nó a aistreofar í chuig istitiúid nó institiúidí carthanachta éigin eile ag a
mbeidh cuspóirí de shamhail phríomhchuspóirí an Bhoird Bhainistíochta (agus a
choiscfidh dáileadh a h-ioncaim nó a
n-ioncaim nó a maoine ar a chomhaltaí nó a gcomhaltaí an oiread céanna ar a laghad is a
choisctear sin ar an mBord Bainistíochta faoi réir nó de bhua chlásal 15 de seo), an
institiúid nó na hinstitiúidí sin a bheith le cinneadh ag comhaltaí an Bhoird Bhainistíochta
tráth an díscaoilte nó roimhe sin, le haghaidh cuspóir(í) carthanachta éigin.
17. Coimeádfar cuntais fhírinneacha ar an airgead go léir a gheobhaidh an Bord Bainistíochta
agus a chaithfidh siad agus ar na hábhair arb ina leith a thárlóidh na fáltanais nó na
caiteachais agus i dtaobh chreidmheasanna agus dhliteanais an Bhoird Bhainistíochta.
Uair amháin sa bhliain, ar a laghad, scrúdófar na cuntais sin, in éineacht le clár
comhardaithe, agus cinnfidh iniúchóir nó iniúchóirí cuícháilithe cruinneas an chláir
chomhardaithe agus, faoi réir aon sriantachtaí réasúnta i dtaobh thráth agus módh
iniúchtha an chéanna a bhéidh leagtha síos de réir rialacháin an Bhoird Bhainistíochta de
thuras na huaire, béidh siad ar oscailt chun a scrúdaithe ag comhaltaí agus ag na
Coimininéirí Ioncaim.
18. Ní chuirfear leis an mbunreacht seo agus ní dhéanfar aon athrú air gan céad a fháil chuige
sin roimh ré ó na hiiontaobhaithe agus ó na Coimisinéirí Ioncaim.
Sinithe ag Iontaobhaithe an Bhoird:
Úna Ní Ghabhláin
Art Ó Súilleabháin
A. Mac Amhlaoibh
Seán Ó Héalaí
Pádraicín Heyl

